
 

CAO-ONDERHANDELINGEN DOE-HET-ZELF-BRANCHE 2022-2023 
 

Cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao Doe-het-zelf-
branche zijn in volle gang. In de afgelopen weken zijn 
partijen een aantal keren bijeen geweest en hebben met 
elkaar over de uitgangspunten voor een nieuwe cao 
ingaande 1 januari 2022 gesproken.  

Forse looneisen  

De onderhandelingen zijn in oktober gestart met flinke 
looneisen vanuit de vakbonden. Werkgevers hebben 
geconstateerd dat de eisen vanuit centrale organen zijn 
opgelegd en misten de aansluiting bij de praktijk van de 
doe-het-zelf-branche, temeer we begin dit jaar een geheel 
nieuw loongebouw hebben ingevoerd. Nominale 
verhogingen tasten het loongebouw aan en dat vinden 
werkgevers onwenselijk.  

Daarnaast worden werkgevers door het bereikte coalitie-
akkoord mogelijk geconfronteerd met (toekomstige) 
stijgingen van het minimumloon die hoe dan ook impact 
op het loongebouw gaan krijgen. 
 

Uitvoeren protocolafspraken  

Werkgevers zijn het met vakbonden eens dat er uitvoering 
gegeven moet worden aan eerder gemaakte 

protocolafspraken. Daarnaast is er behoefte om vanuit de 
praktijk meer zicht te krijgen op mogelijkheden om 
enerzijds werknemers meer zeggenschap over tijd te 
kunnen geven en anderzijds om de benodigde flexibiliteit 
op de werkvloer te behouden of te versterken.  
Werkgevers hebben met vakbonden gesproken over  
verschillende thema’s als loopbaanbeleid, investeren in 
scholing, het genderneutraal maken van de cao en 
combinatie werk en zorgtaken. 
Op aantal punten zitten partijen op een lijn, maar op de 
loonparagraaf moet nog een afstand worden overbrugd.  
  

Geen eenmalige uitkering in 2021 
In de cao 2020-2021 is de afspraak gemaakt dat als de 
omzet in 2021 gelijk of hoger is aan de omzet in 2020 er 
een eenmalige uitkering van 2% zal worden uitgekeerd. 
Basis is het Gfk-cijfer over de DHZ-branche. Deze haalt 
echter bij lange na niet het niveau van vorig jaar, waardoor 
er geen eenmalige uitkering wordt uitgekeerd in 2021.  
 
Vervolg 
Partijen hebben afgesproken elkaar op 20 januari 2022 
weer te treffen voor de cao-onderhandelingen. Dit 
betekent dat de oude afspraken uit de cao nog even 
doorlopen. 

 

 

            

GEEN EENMALIGE UITKERING IN 2021 

OMZET VALT LAGER UIT DAN IN 2020.  

CAO NIEUWSBRIEF 1 

NOMINALE VERHOGINGEN EN IN ELKAAR 

SCHUIVEN VAN TREDES TASTEN HET  

NET INGEVOERDE LOONGEBOUW AAN. 
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WERKGEVERS HEBBEN VERTRROUWEN DAT DE ONDERHANDELINGEN IN HET NIEUWE 

JAAR TOT EEN NIEUWE CAO ZULLEN LEIDEN”. 


